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Lkol b.d. Paul Kolken, C2OSTCo afdeling
Communicatie

Midden september dit jaar heeft Commandant Landstrijdkrachten zijn handtekening gezet onder het beleidsvoornemen om de reorganisatie ´Versterken C2OstCo
(Landmacht van morgen, maatregel 86)´ door te zetten.
Deze reorganisatie is een van de laatste projecten binnen het programmaplan Toronto. Dit programmaplan kent
een aantal maatregelen voor het Command en Control
Ondersteuningscommando.
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Zo zijn in de nota ´In het belang van Nederland´ de inzetbaarheidsdoelstellingen gedefinieerd. De CIS-capaciteit van
het CLAS is op het moment echter niet toereikend om die
doelstellingen waar te maken. Daarnaast pogen de weinige
instructeurs van de School Verbindingsdienst te veel leerlingen
in de Beroepspraktijkvorming (BPV) te begeleiden.
Een verhoging van de opleidingscapaciteit is daar dringend
noodzakelijk. Ook de opleidings- en trainingscapaciteit en de
bevoorradings- en transportketencapaciteit bij de eenheden
behoeven versterking.

VJTF 2023

Met het repareren van de gaten uit het verleden zijn we er
nog niet. Het is minstens zo belangrijk voorbereid te zijn op
de toekomst. De ontwikkelingen op het gebied van Federated Mission Networking (FMN) en het belang van informatiegestuurd optreden (IGO) dwingen om versneld de gebieden
CIS, elektronische oorlogsvoering en cyber te integreren en
ook het vakgebied Informatie Management (IM) moet geborgd
worden. Het meest in het oog springende beoogde resultaat
van ´Versterken C2OstCo’ zal dan ook de oprichting van de
Delta Cyber and Electromagnetic Activities (CEMA) Compagnie zijn, zij het initieel als groeikern. Voor de inzet van Nederlandse eenheden in de Very High Readiness Joint Task Force
(VJTF) 2023 moeten er forse stappen zijn gezet op het gebied
van cybersecurity.
Hoewel het formele startschot voor de reorganisatie eigenlijk
gegeven is met het ondertekenen van het beleidsvoornemen,
werd achter de schermen al flink warmgelopen. Met de benoeming van luitenant-kolonel der reserve Vincent van Ophem
tot projectcoördinator heeft het C2OstCo iemand in huis kunnen halen die het klappen van de reorganisatiezweep goed
kent. Van Ophem heeft in opdracht van kolonel Erik Buskens
een projectteam opgezet waar naast de gebruikelijke disciplines Personeel en Organisatie, Infrastructuur, Materieel en
Communicatie natuurlijk ook de Medezeggenschapscommissie is vertegenwoordigd.

Gebaande wegen verlaten

Helaas groeien de bomen niet tot in de hemel. Dat had ook
niemand verwacht. Binnen de financiële beperkingen moet
dan ook veel worden gerealiseerd. Het treft goed dat de medewerk(st)ers van het C2OstCo sinds de oprichting in februari 2019 zich al hebben bekwaamd in het opzoeken van de
grenzen van het star ingeschatte personeelssysteem, en het
denken buiten de gebaande wegen om het wenselijke gerealiseerd te krijgen.
“En dan blijkt er plotseling heel veel mogelijk”, zo reageert
kolonel Erik Buskens. “Het kost initieel wel veel energie, maar
mijn ervaring is dat met een enthousiast en creatief team om
mij heen dat mij de juiste argumenten levert om de collega´s
op het ´hogere dek´ bij Staf CLAS te overtuigen ik wel degelijk
de medewerking krijg die we hard nodig hebben.

In het belang
van Nederland

Daarnaast dwingen de beperkingen om naar oplossingen te
zoeken die weliswaar niet standaard zijn, maar die wel betaalbaar blijken en bovendien nog uitstekend werkbaar ook!”

Reservisten, meer dan alleen
financiële voordelen

Buskens´ plaatsvervanger luitenant-kolonel Marco Verhagen
beaamt dat, en geeft een voorbeeld. “Bij het verstrekken
van het mandaat voor deze reorganisatie kregen we extra
opdrachten mee, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een
CEMA-capaciteit. Dat is meer dan alleen het oprichten van
een compagnie. Ook binnen ons Kenniscentrum en binnen
de School Verbindingsdienst heeft dat gevolgen. Het budget
voor deze reorganisatie bleef echter gelijk. Initieel leek dat een
onmogelijke opgave. Op de reis terug van Utrecht naar Stroe
kregen zowel de kolonel als ik onafhankelijk van elkaar dezelfde ingeving om te bezien of er financiële ruimte gecreëerd kon
worden wanneer we in plaats van beroepspersoneel ons heil
zouden zoeken bij het aanstellen van reservepersoneel.
Daarmee zijn we aan het rekenen gegaan en kwamen tot de
conclusie dat het oprichten van in dit geval twee pelotons
met reservisten niet alleen zorgt voor het voldoen aan de opdracht om de bestaande capaciteit te vergroten, maar ook
de mogelijkheid biedt om andere componenten, zoals CEMA,
te creëren. Daarnaast ontstaat een mogelijkheid om bestaande knelpunten te mitigeren, zoals het gebrek aan voldoende
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De reservist
bij Defensie
Reservisten zijn de flexibele schil
bij de krijgsmacht en worden ingezet als er meer personeel en/of
expertise nodig is. Of om actuele
tekorten bij defensieonderdelen
deels op te vangen.
Reservisten hebben vaak ook een
civiele baan of volgen een studie.
Er zijn 3 soort reservisten:
•

Reservist Militaire Taken
o Voert enkel militaire taken uit

•

Reservist Specifieke
Deskundigheid
o Levert een specialiteit die bij
		 Defensie ontbreekt of in on		 voldoende mate beschik		 baar is
•

Reservist Operationele
Capaciteit
o Beroepsmilitairen die na
		 hun vertrek verbonden blij		 ven aan hun eenheid
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onderwijsleermiddelen op de School
Verbindingsdienst. Dat zijn dus meer
voordelen dan alleen financiële”.

Infrastructuur

“Precies”, zo neemt de parttime gecontracteerde b.d.-er Ad Hoogstrate,
expert op het gebied van infrastructuur,
het stokje over.
“Reservepersoneel heeft geen behoefte aan permanente legering, heeft geen
kastenkamers nodig en geen bureauruimtes. Dat scheelt een slok op een
borrel. Helaas neemt dat niet al mijn
´uitdagingen´ weg”, zo grijnst hij.
“De School Verbindingsdienst moet uiteindelijk uit Amersfoort weg en in Stroe
gaan landen. De zogenaamde revitaliseringsplannen voorzien voorlopig niet in
nieuwbouw in Stroe, terwijl de School
Verbindingsdienst in Amersfoort de herindeling daar in de weg zit. Daarnaast
heb ik hier in Stroe nog een discussie
te voeren over parkeerplaatsen voor
de voertuigen van de twee nieuw op te
richten CIS-reservistenpelotons bij de
Bravo- en de Charliecompagnie, over
onderhoudsloodsen, over ruimtes voor
de opslag van hoog-geclassificeerd materiaal en zo ken ik er nog wel een paar”.

Instructeurs en OLM

“Ik hoop van harte dat ik na datum begin
geldigheid eenheid (DBGE) aan het eind
van de reorganisatie ook snel extra instructeurs welkom kan heten”, verzucht

luitenant-kolonel Albert van Dijk, Commandant School Verbindingsdienst.
“In totaal krijgt de School ruim dertig
extra formatieplaatsen. Daar ben ik erg
blij mee. Mijn mensen zijn al veel te lang
te zwaar belast, terwijl het aantal opleidingen alleen maar toeneemt. Daarnaast zie ik er naar uit dat ons gebrek
aan onderwijsleermiddelen afneemt.
Het materiaal van de twee reservistenpelotons kan immers veelvuldig op mijn
School voor onderwijsdoeleinden worden ingezet. Nu moeten we dat steeds
lenen bij de CIS-eenheden met beroepspersoneel, die dan dus het materiaal missen waarmee ze zouden moeten
oefenen of steunverleningen uitvoeren.
Dat is vaak een duivels dilemma.”

Cyber and Electromagnetic
Activities

En wat heeft het implementeren van
CEMA voor consequenties? Kapitein
Peer Donders van het Kenniscentrum
C2Ost (Land) doet een boekje open.
“We hebben binnen Defensie al een
Defense Cyber Command (DCC) en een
Defense Cyber Security Center (DCSC)
die beide een sleutelrol vervullen. De
collega´s die daar werken richten zich
met name op het strategische niveau
binnen het cyber domein. Wat de consequenties en de mogelijkheden van de
inzet van cyber op het tactische niveau
zijn, daar hebben de manoeuvre-eenheden nog onvoldoende kennis van.
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Onlangs zijn een paar van onze experts mee geweest met een
oefening van het 17e Bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene
om juist op dit terrein hun kennis te delen en de staven zich
bewust te laten worden van de niet-lethale mogelijkheden die
er zijn om een militair doel te halen.
Ook hebben we goed contact met het Korps Commandotroepen om de mogelijkheden van cyber bij operaties te verkennen. Anderzijds moeten we ons er ook van bewust zijn
dat een potentiële opponent zich van hetzelfde soort technieken bedient en daar vaak al veel verder in is dan wij in
Nederland. Mede ook om die reden is een verhoogde aandacht
van Defensie voor cyber ook op Prinsjesdag uitgesproken.
Het Kenniscentrum C2Ost Land wordt logischerwijze verrijkt
met een Bureau CEMA. Daarbovenop krijgt het KC ook een
Bureau Kennismanagement en CD&E (Concept Development
& Experimentation) Dat zijn toch ook baanbrekende ontwikkelingen, of niet soms?”

Burgermedewerkers

Naast het aanstellen van bijna 60 reservisten voorzien de
plannen ook in het aanstellen van ruim dertig burgers, met
name om het materiaal van de reservistenpelotons te onderhouden. Deze burgercollega´s kunnen enerzijds direct van de
civiele markt instromen, maar mogelijk kunnen we ook militaire
collega´s als burgermedewerkers behouden wanneer ze bijvoorbeeld vanwege hun levensfase niet meer op uitzending of
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oefening willen en overwegen de militaire dienst te verlaten. En
willen ze dan toch liever een baan in de burgermaatschappij,
dan kunnen we hen misschien toch nog als reservist behouden. Het bloed kruipt uiteindelijk toch waar het niet kan gaan.
U begrijpt, er is veel in beweging. Vooralsnog zit de gang er
goed in en is geen tijd verloren gegaan. Dat wil projectleider
van Ophem graag zo houden.
Er zijn echter nog wel een aantal mijlpalen te halen waarbij
het projectteam mede van anderen afhankelijk is. We houden
u in toekomstige uitgaven van Intercom op de hoogte van de
ontwikkelingen, want het bericht moet door!

Het bestuur van de VOV hoopt dat we elkaar in 2021 vaker kunnen zien dan in 2020.
We hebben dan ook een aantal activiteiten gepland, maar voorlopig moeten we gezien
de omstandigheden helaas steeds rekening houden met uitstel of afstel.

16 feb 2021: Social in de Reehorst te Ede
8 april 2021: ALV en social in het KEK-gebouw te Garderen
Juni 2021: Na de regimentssportdag de VOV-barbecue
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